Obec Chotíkov
Dne 07. 03. 2022 byla obecnímu úřadu Chotíkov doručena žádost o poskytnutí
informací podle zákona 106/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kde žadatel
žádal o následující informace:
1. Žádám o zaslání kopie smlouvy o právu k provedení stavby – Faltusův most, která
byla schválena Radou obce Chotíkov usnesením č. 3, dne 1. 11. 2021. Žádám o zaslání
kopie záměru obce zřídit právo stavby týkajícího se této smlouvy s vyznačením údajů o
jeho zveřejnění na úřední desce obce Chotíkov. Dále žádám informaci, z jakého důvodu
schválila Rada obce Chotíkov tuto smlouvu, když dle §85 písm. m) zákona č. 128/2000
Sb. – Zákon o obcích, je rozhodování o tomto právním jednání vyhrazeno pouze
zastupitelstvu obce.
2. Žádám o zaslání kopie schváleného Rozpočtu obce Chotíkov na rok 2022 a
schváleného Střednědobého výhledu rozpočtu obce Chotíkov na roky 2023 a 2024 s
vyznačením údaje o jeho zveřejnění na úřední desce obce Chotíkov. Dále žádám o
informaci, z jakého důvodu není schválený Rozpočet obce Chotíkov na rok 2022 a
schválený Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2023 a 2024 zveřejněn na úřední desce
Chotíkov v souladu s ustanovením §3 odst. 4 a §11 odst. 4) zákona č. 250/2000 Sb.
Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, čímž se obec Chotíkov dopouští
přestupku dle §22a, odst. 2) písm. b) a e). V příloze zasílám screenshot obrazovky PC s
elektronickou úřední deskou obce Chotíkov z dnešního dne, kde je uvedena lhůta
zveřejnění výše uvedených dokumentů pouze od 15. 12. 2021 do 31. 12. 2021.
3. Žádám o zaslání kopie kupní smlouvy uzavřené na základě usnesení č. 5
Zastupitelstva obce Chotíkov ze dne 21. 6. 2021 o prodeji spoluvlastnického podílu
pozemků pod stavbou ZEVO. Dále žádám o poskytnutí informace, zda tento majetek
určený k prodeji byl přeceněn ke konci rozvahové dne tj. k 31. 12. 2021 reálnou
hodnotou dle §27 odst. 1 písm. h) zákona 563/1991 Sb. Zákon o účetnictví a v jaké výši.
K výše uvedenému bylo žadateli sděleno:
V návaznosti na Vaši žádost ze dne 07. 03. 2022 o poskytnutí informace podle zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, Vám sdělujeme následující. Obec
Chotíkov uzavřela dne 26. 01. 2022 se Statutárním městem Plzeň Smlouvu o právu k
provedení stavby nebo opatření na pozemku vlastníka (dále jen Smlouva). Tato Smlouva
byla uzavřena jako podklad pro správní řízení jako souhlas vlastníků s provedením
stavby na dotčených pozemcích dle ust. § 110 odst. 2 písm. a) Stavebního zákona
(viz. čl. V. Smlouvy). Smlouvy uzavřené podle ust. §§ 66, 105, 110 a 114 Stavebního
zákona nepodléhají povinnosti zveřejnění dle ust. § 39 Zákona o obcích a jejich
schvalování je v pravomoci rady obce a nikoliv zastupitelstva obce.
Přílohy:
Smlouva o právu k provedení stavby - Lávka přes Varskou;
Kopie schváleného rozpočtu obce na rok 2022 a schváleného Střednědobého
výhledu rozpočtu obce na roky 2023 - 2024 s údajem o zveřejnění;
Smlouva kupní na pozemky pod ZEVO.
Majetek, který byl předmětem prodeje, nebyl ke dni 31. 12. 2021 přeceněn reálnou
hodnotou.
Způsob vyřízení žádosti čj. 285/2022 ze dne 07. 03. 2022:
Odpověď k žádosti čj. 285/2022 ze dne 07. 03. 2022 odeslána elektronicky datovou
schránkou.

1/1

